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Krisztus mentalitása. Hogyha meg akarjuk érteni ezt a szentírási részletet, sikeresen meg 
kell szabadulnunk a mai „modern mentalitástól”. A modern mentalitás szellemében azt 
tesszük, amihez kedvünk van egészen addig, míg rá nem taposunk valaki más lábára. 
Jézus egy másik mentalitást ajánl nekünk. Azt kéri, hogy ne csak meghallgassuk Isten 
akaratát az életünkben, hanem váltsuk is valóra. A példabeszédben egyik fiú sincs teljesen 
egy hullámhosszon Jézus kérésével, de az egyikük legalább észhez tért, és megbánja 
lelkének önfejűségét. 
 

ÉNEKEK:  Bevonulás: 220;      Felajánlás: 143;    Áldozás: 132;    Kivonulás: 293. 
 

OLVASMÁNY  Ezekiel próféta könyvéből (Ez18, 25-28). Amikor a bűnös elfordul a 
bűntől, amelyet elkövetett, megmenti életét. Az ember azért hal meg, 
mert elfordult Istentől. Viszont, ha a bűnös elfordul a bűntől, és Istenhez 
tér vissza, az élni fog. Ez Isten Igazsága. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: (24, 4bc-5. 6-7. 8-9.) 4. tónus 
 

Válasz: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról. 
 
Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, * ösvényeidre taníts meg engem. 
Taníts és vezess igazságod szerint, † mert te vagy üdvözítő Istenem, * 
szüntelenül benned bízom. 
 
Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról. 

 
Irgalmasságodról emlékezzél meg Uram, * és könyörületességedről, mely 
öröktől való. 
Ne emlékezzél ifjúságom bűnére és vétkére,* jóságodban, Uram, gondolj 
rám irgalommal. 
 
Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil2, 1-11). Ugyanazt a 
lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt! Mivel 
Krisztusban az emberek testvérek lettek, illő tehát, hogy úgy is 
cselekedjenek. Ne vetélkedjenek, hanem a közös javakat keressék: az 
örök életet. 

 

ALLELUJA:    Alleluja. Alleluja. Jézus mondja: † „Juhaim hallgatnak szavamra, * 
ismerem őket és a nyomomban járnak.”. Alleluja. 1. tónus 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt21, 28-32). Ne szavakkal, hanem tettekkel 
szeressük az Istent. Az embernek meg kell tennie azt, amit az Atya kér 
tőle. Az ember hiába mond „igen”-t az Atya akaratára, ha azt nem teszi 
meg. Ez a magatartás a halálba vezet. 

 
 

Ünnepek a hét folyamán:  
         szeptember 29. kedd      Szt. Mihály, Gábor és Rafael főangyalok 
 

Loyolai Szent Ignác napi imája 
Krisztus lelke, szentelj meg engem! 
Krisztus teste, üdvözíts engem! 
Krisztus vére, ihless meg engem! 
Krisztus oldalából folyó víz, 
moss tisztára engem! 
Krisztus kínszenvedése, 
erősíts meg engem! 
Ó, jóságosJézus, hallgass meg engem!                   

Szent sebeidbe rejts el engem! 
Ne engedd, hogyelszakadjaktőled!  
A gonoszellenségtőloltalmazzengem! 
Halálomórájánhívjmagadhozengem! 
Add, hogyeljussakhozzád,  
ésszentjeiddeldicsérjelektéged, 
mindörökkön-örökké. 
Ámen. 

 
A körülményekre való tekintettel a szeptember 26-ra tervezett Szüreti bál elmarad. 

 
Az október 18-ra tervezett Magyarok Nagyasszonya Egyházközség megalakulása 92. és 

templomunk felszentelése 57. évfordulóját a körülményekre való tekintettel nem tudjuk az 

alkalomnak megfelelően ünnepelni, ebédet rendezni. Az összvezetőség azon dolgozik, 

hogyan lehetne méltóan megemlékezni erről a fontos eseményről. 
 

Legújabb kiadványunk, melynek címe: Szabó Erzsike konyhájából, szerkesztését befejeztük. 

A nyomdai munkálatok elkészülte után adunk tájékoztatást a terjesztés módjáról és az árról. 

A bevételt a templom javára fordítjuk. Előre is köszönjük Hiveink támogatást.  

 
Szeptember 30-án, szerdán képviselőtestületi – HATOS TANÁCS - gyűlést tartunk 19:30 

órai kezdettel. Minden tagot szeretettel várnak. 
 
Október 2. első péntek. Ezen a napon havi szentségi áhitatunkat megtartjuk 20:00 órai kezdettel 

virtuálisan. Aki csatlakozni szeretne a zoom - híváshoz, vegye fel a kapcsolatot Viski Enikővel 

(514-647-2643). 
 

Az elkövetkezendõ hetekre előjegyzett miseszándékok a mindenkori vasárnapi nagymise 

során kerülnek felajánlásra. 
 

Bár sokan anyagilag érintve vannak a 

rendkívüli helyzet által, aki megteheti, 

postán küldje be a heti adományt. 

Torony felújítására eddig: 

 

0.00 $-------------------------------------60 000$ 

 

                         12 065 $ 

Adományok a múlt héten: 

Perselyben:   61.40 $,              

Borítékban: 370.00 $ 

ISTEN FIZESSE MEG! 

 
MISESZÁNDÉKOK: 

szeptember 27. 

 

 

Híveink szándékára - az Egyházközség lelkipásztora 

+Imréért és Annáért – Varkay Magda 

+Galankó Rózsa szándékára 

+Bodi Ágnesért - családja 

Szeretteimért – Rácz László 

Híveink szándékaira 



Isten áldja meg támogatóinkat. – God bless our supporters. – Que Dieu bénisse nos bienfaiteurs.  

SAINT JUDE THE APOSTLEHálából SZENT JÚDÁS TÁDÉSAINT JUDE THADDÉE 
30 éves megsegítéséért  

„Te különös jósággal és segítséggel viseltetsz azok iránt, akik reménytelen ügyükkel Hozzád fordulnak , és kérve-kérlek,  
jöjj nekem is segítségemre ebben a nagy bajomban.”                                                                            (Névtelen adományozó) 

 

 
 

SERVING THE MONTREAL HUNGARIAN 

COMMUNITY 
PO BOX 442 WESTMOUNT STATION 

WESTMOUNT, QC  H3Z 2T5 
KATALIN SIMON 

PRESIDENT 
 

FOYER HONGROIS INC. 

 

Kati Udvarhelyi 
gestionnaire 

 

2580 St-Jacques O. 
Montreal, Québec 

H3J 2M8 
Tél. : (514) 934-1777 
Fax : (514) 934-4848 

 

HUNGARIA 
             SOCIAL CLUB 
 

 

    3483 BOUL. ST. LAURENT 
    MONTRÉAL, QC. H2X 2T6 

    TÉL. : (514) 288-7966 

    FAX. : (515) 288-7993 

 

 

 

 

 

 

 

 

514.426.4228 
6600 Trans-Canada, suite 670 / Pointe-Claire QC H9R4S2 

tomas@drtomasmachan.com 

 

 

Ez a hirdetési felület 

bérelhető 

a templom javára. 

Információért – for information: 

(514) 387-9503 

 

Az Úr angyala (Angelus) 

V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől 
szent Fiát. Üdvözlégy, Mária... 
V: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária... 
V: És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária... 
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 
Könyörögjünk! 
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet 
által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése 
és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
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MAGYAROK NAGYASSZONYA 
EGYHÁZKÖZSÉG 

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS 
OUR LADY OF HUNGARY CHURCH 

 
HETI ÉRTESÍTŐ 

PIERANGELO PATERNIERI 
plébános 

 
 
 
 
 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért 
 

Mennyei Atyánk, 
minden élet forrása! 
Küldd el Szentlelkedet, 
hogy az önmagát értünk feláldozó 
és az Oltáriszentségben 
velünk levő Krisztust felismerjük 
és egyre jobban szeressük! 
Ő Urunk és Mesterünk. 
barátunk és táplálékunk, 
 

orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét 
elvigyük minden emberhez. 
Add, hogy a készület ideje 
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
egész hívő közösségünk, 
fővárosunk, népünk, 
Európa és a világ 
lelki megújulására szolgáljon! Ámen! 

 

A szeretet az otthonainkban kezdődik, a szeretet az otthonokban lakik, és ezért van a 
sok szenvedés és szerencsétlenség a világban. 

(Kalkuttai Szent Teréz anya) 
 

Cím 90 Guizot O. Montréal (QC) H2P 1L4 

Tel.: 514 387 9503 

Fax: 514 387 8912 

Email: magyarplebania@videotron.ca 

Honlap: www.magyarplebania.com 
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